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  (C)ء داشرإلاو ةوعدلاو فاقوألاو ةيمالسإلا نوئشلا ةرازو ١ 4١4ه
 رشبلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةيتكم ةسرهف

 ناميلس نب باهولادبع نب دمحم

 ضایرلا - تاهيشلا فشك .

  55ع ص  SX oمسا

441.—Yà—'i1£.—o0 : كمدر 
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 لوألا لصفلا

 ةدابعلا ديحوت قيقحت ىلوألا لسرلا ةمهم نأ نايب

 هللا دارفإ وه ديحوتلا نأ . . هللا كمحر ملعا

 مهلسرأ يذلا لسرلا نيد وهو « ةدابعلاب هناحبس

 هلسرأ مالسلا هيلع حون مهلوأف . . هدابع ىلإ هب هللا

 . عاوسو < رو نيك اصلا يف اولغ امل هموق ىلإ هللا

E"رسنو ؛  

 روص رسک يذلا وهو ةي دمحم لسرلا رخ
Eنودبعتي سانأ ىلإ هللا هلسرأ « نيح اصلا  

 مهنكلو < اريثك هللا نوركذيو نوقدصتيو نوجحيو
 . هللا نيبو مهنيب طئاسو تاقولخملا ضعب نولعجي



 مهتعافش ديرنو هللا ىلإ برقتلا مهنم ديرن نولوقي
 مهريعو سانأو ميرمو ىسيعو SS لثم ن لیت

 داقتعالاو برقتلا اذه نأ مهربخيو مالسلا هيلع

 N oJ و قلاخ ا وه هللا نا لودهشب نوكرشملا

 الو يبحي الو ء وه الإ قزري ال هنأو « هل كيرش
 عيمج نأو . وه الإ رمألا ربدي الو وه الإ تيمي
 نهيف نمو عبسلا نیضرالاو « نهيف نمو تاومسلا
 ۱ هرهشو هفرصت تحنو هديبع مهلك



 یفاضلا لصفلا

 هللا لوسر مهلتاق نيذلا نيكرشملا نأ لع ةلدألا نايب

 نم كلذ مهجرخي لو ةيبوبرلا ديحوتب نورقم كي
 ةدابعلا ىف كرشلا

 مهلتاق نيذلا ءالؤه نأ ىلع ليلدلا تدرأ اذإف

 : ىلاعت هيلو ًارقاف Mae) نودهشي 88$ هللا و

s Pاو املا نی مکفررَب نم  e els 

 تيدي و لالا قو
 گی مح ےس سکا m یا اک رک ھم 0

 € ںوقندالفا لقفل نولوقيسف یمالاربدب نموىحلا

AA و EP سدوي 0 

Vnا ریت مح دم یی  
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 — T تعرق اج س

 دی ٭ وقتال فأ لقولل ولوفیسس
idoit- «s8  

 pri COMO ٭ نوماس
-۸٤ : Oz 1تايالا نم كلذ ريغو [۸۹  

 يف مهلخدي مو اذهب نورقم eel تققحت اذإف
 . لي هللا لوسر هيلإ مهاعد يذلا ديحوتلا

 ديحوت وه اودحج يذلا ديحوتلا نأ تفرعو
 . (داقتعالا ) اننامز يف نوكرشملا هيمسي يذلا ةدايعلا

 c lis الیل ىلاعتو هناحبس هللا نوعدي اوناك اک

 مرتو مهحالص Je ةكئالملا وعدي نم مهنم مث
 لثم اجلاص الجر وعدي وأ هل اوعفشيل هللا نم

 . ىسيع لثم ايبن وأ « تاللا

 كرشلا اذه ىلع مهلتاق ا هللا لوسر نأ تفرعو

 لاق CS « هدحو هلل ةدابعلا صالخإ ىلإ مهاعدو

 :TAA نجلا ]اد مآ ولا عم أو عدت الف :de ىلا عت هللا



Ger aa oro ocnlos وه : لاقو 

  4 uon dدعرلا] : ١5[.

 ءاعدلا نوكيل مهلتاق 388 هللا لوسر نأ تققحتو

 . هللاب اهلك ةثاغتسالاو « هلل هلك رذنلاو « هلل هلك

 . هلل اهلك تادابعلا e عيمجو

 مهلخدب ل cas ديحوتب مهرارقإ نأ تفرعو
 . ءايبنألاو » ةككتالملا مهدصت نأو < » مالسإلا يف :

 هللا ىلإ برقتلاو مهتعافش نوديري » ءايلوألاو
 ۱ مهاومأو مهءامد لحأ يذلا وه كلذب

 لسرلا هيلإ تعد يذلا ديحوتلا ذئنيح تفرع
 . نوكرشملا هب رارقإلا نع ىبأز



 !edid لصفلا

 نأو هللا الإ هلإ ال ىنعم وه ةدابعلا دیحوت نأ نايب

 ضعب نم اهانعمب فرعأ اوناك SEE هنمز ىف رافکلا

 مالسإلا يعدي نم

 ( هللا الإ هلإال ) كلوق ىنعم وه ديحوتلا اذهو

opرومألا هذه لجال دصقي يذلا وه مهدنع هلإلا  

 وأ ‹ ةرجش وأ ء ًایلو وأ « ًايبن وأ « ًاكلم ناك ءاوس

 قزارلا قلاخلا وه هلل نأ اوديري ملا ينج وأ « ًاربق

 تمدق امك هدحو هلل كلذ نأ نوملعي مهنإف « ربدملا

 . كل

Ul ;اننامز يف نوكرشملا ينعي ام هلإلاب نونعي  

 ةملك ىلإ مهوعدي SES يبنلا مهاتأف ( ديسلا ) ظفلب

 هذه نم دارملاو ( هللا الإ هلإ ال ) يهو ديحوتلا



 . اهظفل 5,2 ال اهانعم ةملكلا

 هذه ال يبنلا دارم نأ نوملعي لاهجلا رافكلاو
 ( رفكلا )و قلعتلاب ( ىلاعت هللا دارفإ ) وه ةملكلا
 اولوق مه لاق امل هنإف « هنم ةءاربلاو هنود نم دبعي اب

 نادرا ھے کا جک »» اولاق ( هللا الإ هلإ ال )
5G 5 Eds[0 : ص ]4 . 

 c كلذ نوفرعي رافکلا لاهج نأ تفرع اذإف

 نم فرعي ال وهو مالسإلا يعدي نم بجعلاف
 لب « ةرفكلا لاهج هفرع ام ةملكلا هذه ريسفت

 داقتعا ريغ نم اهفورحب ظفلتلا وه كلذ نأ نظی
 . يناعملا نم ءىشل بلقلا

 قزري الو قلخي ال هانعم نأ نظي مهنم قذاحلاو

 لجر يف ريخ الف » هللا الإ رمألا ربدي الو هللا الإ
 . ( هللا الإ هلإ ال ) ىنعمب هنم ملعأ رافكلا لاهج



 !Qi رئا لصفلا

 ديحوتلاب هيلع هللا ةمعن نأ نمؤملا ةفرعم

 هبلس نم فوخ او هب حرفلا هيلع بجوت

 تفرعو « بلق ةفرعم كل تركذ ام تفرع اذا

 oU Yao # : هيف هللا لاق يذلا هللاب كرشلا

 . :1٤۸ ءاسنلا] .AS M Sas کرد

 مهطوأ نم لسرلا هب لسرأ يذلا هللا نيد تفرعو

 . ہاوس دحأ نم هللا لبقي ال يذلا مھرخآ ىلإ

 لھج ا نم هيف سانلا بلاغ حبصأ ام تفرعو
 : نیتدئاف كدافأ اذ

 : ىلاعت لاق مک هتحرو هللا لضفب حفلا : ىل ىلوألا

APA FET 
nio Js 045223 ہللا  da cazaاوحرضیلف  



omeمح اپ ےس  

 HERE 2 [08: سنوي ] © َتوعمحص

 . ميظعلا فوخلا
 اهجرخي ةملكب رفكي ناسنإلا نأ تفرع اذإ كنإف

 ردعی الف لهاج وهو اهوقي دقو « هناسل نم

 هللا ىلإ هبرقت اهنأ نظي وهو اهلوقي دقو « لهجلاب
 ام هللا كمم أ نإ ًاصوصخ « نوكرشملا نظ CS ىلاعت

 ecl مهملعو مهحالص عم ىسوم موق ىلع صق
 4 :xa AC QU y نیلئاق هوتأ

 كفوخ مظعی دئنيحف ءء۰ فارعألا]

 o. Als اذه نم كصلخمام ىلع كصرحو



 سماخلا لصفلا

 نایلوأو هئايبنأل لعجي نأ تضتقا هللا ةمكح نإ
 نح او سنإلا نم ءادعأ

 : ىلاعت هللا لاق امك ءادعأ هل لعج الإ ديحوتلا اذه

d$ «یت لکل اضاعج  Io S GASْنِجَلاَو نضل  
 é Gt لوقلا ES ضب کا تب جو

 ١١١[. : ماعنألا ]
 بتكو ةريثك مولع ديحوتلا ءادعأل نوکی دقو

 مهلسر مھ ءاجاملف ## ىلاعت هللا لاق اك ججحو

In: à Al aA EC Sc E 



 سداسلا لصفلا

 ءادعألا

 دب ال هللا ىلإ قيرطلا نأ تفرعو كلذ تفرع اذإ

 ملعو ةحاصف لهأ هيلع نيدعاق ءادعأ نم هل

"Get 

 ريصي ام هللا نيد نم ملعت نأ كيلع بجاولاف
 لاق نيذلا نيطايشلا ءالؤه هب لتاقت كل ًاحالس

 :ASASY p لجو زع كبرل مهمدقمو مهمامإ
Zw 

  AM oso AG 2 nموس  rep cellesتہ ال "

$ CRAS $4 "P عو م "55 
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 هللا حجح ىلإ تيغصأو هللا ىلع تلبقأ اذإ نكلو

۳٣ 



 ناک SEA دیک (S ٭ نزحت الو فخت الف هتانيبو

 v] : ءاسنلا ] * اًفيِعَص

 ءاملع نم فلالا بلغي نيدحوملا نم يماعلاو
 :WEISS ىلاعت لاق امك نيكرشملا ءالؤه

eمه هللا دنجف در تافاصلا] €  

 نوبلاغلا - اک » ناسللاو ةجحلاب نوبلاغلا

 يذلا دحوملا ىلع فوخلا «ol » نانسلاو فيسلاب

 هللا نم دقو . حالس هعم سيلو قيرطلا كلسي

 ءىش لكل انايبت هلعج يذلا هباتكب انيلع ىلاعت
 بحاص Gi الف نيملسملل ىرشبو ةمرو ىدهو

 نيبيو اهضقني ام نآرقلا ds الإ ةجحب لطاب

 لکم کلو تایالَو # : ىلاعت لاق اک اهنالطب
[vv : ناقرفلا 14 fio cel eu كلن 

 ةجح لك يف ةماع ةیالا هذه نيرسفملا ضعب لات

 . ةمايقلا موي ىلإ لطابلا لهآ اهم يتأی

ME 



 [galli لصفلا

 الصصفتو uel لطابلا لهآ ىلع درلا

uf,ًاباوج هباتك ین هللا ركذ ام ءايشأ كل ركذأ  

 : لوقنف انيلع اننامز يف نوكرشملا هب جتحا مالکل

 . لمج : نيقيرط نم لطابلا لهآ باوج
 . لصفمو

 لمجملا امأ

 اهلقع نمل ةريبكلا ةدئافلاو ميظعلا رمألا وهف

 0+ aid E یل اعت هلوق كلذو
"d 

 ےل 75 e 4. گلا ما نه

 ىنيدلاام تین للا مآ نھ تامكتم تل یا وا

 - £484.27 A اس اا ر د

ec او X zal eund هم 2111111 

E نارمع لا ] d M 

) Qu هنآ $E $E 2 هللا لوسر نع ںیم aca دقو 



 نيذلا كئلوأف هنم هباشت ام نوعبتی نيذلا متيأر

Pا مهورذحاف هللا  : 

 : نيكرشملا ضعب لاق اذإ كلذ لاثم

 مهالو cade. SEN هللا ءآَلَوأ تإ الأ »
czسنوي ]48  ol EY:ةعافشلا  som 

 ٠ هللا دنع هاج مهل ءایبنالا نإ
 لو ىبنلل ًامالك ركذ وأ . نم ءىش ىلع هب لدتسي 35€

 هركذ يذلا مالكلا ىنعم مهفت ال تنأو هلطاب
 يف نيذلا نأ هباتك يف ركذ هللا نإ : كلوقب هبواجف

 امو « هباشتملا نوعبتيو مكحملا نوكرتي غيز مہہولق
 نورقي نيكرشملا نأ ركذ هللا نأ نم كلهتركذ

 ءايبنألاو ةكئالملا ىلع مهقلعتب مهرفك نأو ةيبوبرلاب

 & ہلا دنع انوكعَمْس ِءالْوَه 9* موق عم ءايلوألاو

pmنأ | دحأ ردقي ال نیب مکع رمأ اذه [1 ۰:  

n 



 يبنلا مالك وأ نآرقلا نم كرشملا اهيأ یل تركذ امو

 ال هللا مالك نأ عطقأ نكلو « هانعم فرعأ ال كي

 . هللا مالك فلاخي ال 388 يبنلا مالك نأو « ضقانتي

 الإ همهفي ال نكلو « ديدس ديج باوج اذهو
 : ىلاعت لاق امك هنإف هب نهتست الف هللا هقفو نم

eeu e oat I AG; yتمل  
 Yo] : تلصف ]4 ميظع

 عت

QE et 

 : لصفملا باوحلا امأو

 نيد ىلع ةريثك تاضارتعا مهل هللا ءادعأ نإف

 ال نحن : مهوق اهنم هنع سانلا ا نودصي لسرلا
 عفني الو قزري الو قلخ ال هنأ دهشن لب هللاب كرشن

VE Las Vyنأو » هل كيرش ال هدحو هللا  Ls 

 ًالضف ارض الو ًاعفن هسفنل كلمي ال مالسلا هيلع
 : بنذم انآ نکلو هريغ وأ رداقلادبع نع

 هبواجف هللا نم بلطأو هللا دنع هاج ممل نوح اصلاو



 8E هللا لوسر مهلتاق نيذلا نإ : وهو مدقت ای
 م حا مهناثوأ نأ نورقمو « تركذ e نورقم

TCام هيلع ًارقاو «ةعافشلاو هاجلا | اودارأ امناو  

 : هحضوو هباتك يف هللا هركذ

 دبعي نميف تلزن تايآلا ءالؤه.: لاق ناف
 . مانصألا لثم نيحلاصلا نولعجت فيك ! مانصألا
 | هدقت امہ هبواجف ًامانصأ ءايبنألا نولعجت فيك مأ

 اهلك ةيبوبرلاب نودهشي رافكلا نأ رقأ اذإ هنإف
 نكلو « ةعافشلا الإ اودصق نمم اودارأ ام مہنآو « هلل
 هل ركذأف ركذ o) مهلعفو هلعف نيب قرفي نأ دارأ اذإ
 نم ces مانصألا وعدي نم مهنم رافكلا ١ نأ

 o A P: E نیدلا ءايلوألا وعدي

PX5 لل توغ S Le € 
 P" ميرم نبا یسیع S « [oV : ءارسإلا]

 لوسرالإ ترم ا خیسیملا ٭ : یل اعت لاق دقو
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Z2حج دس رخ رخ جت ےس ےل  

 AGES, S Ea dcs کک م ہللا تود نم

[V V6. : #[ةدئامل zia e If وه 
BRA z Lu p 

 لوق ماعيمج مهرشحي مودو do ىلاعت هلوق هل رکذاو

Ne EFE٭ نو دعا وا عا  SOLA 

un 02 جود - ^ رم لم ( A 
 eA ڪا نجلا نود واک لب ep ود نمانسلو تنا

 ج را

 "ا : أابس] % َنونِصْؤوُم مهب

 مہم ose هلا لاق ذلو و i هلوقو

P. MCA 

ji نم نیلا یت و قو دتا EUER 
 حت ا  A aiamھر

  gianہشلق تک نا یحب یل سیل ام
icc sفنإ كان قام رلعَا الو یسقت فام ملت  
WAT JP EE۱۱٦[. : ةدئالا] © بویغلامالع تنأ ^^  

۹ 



 ؟مانصألا دصق نم رفك هللا ن I" هل لقف

 لوسر مهلتاقو » نيحلاصلا دصق نم اضيأ رفکو

 . 55$ هللا

 هللا نأ دهشأ انأو « مهنم نوديري رافكلا لاق نإف
 .هنم الإ ديرأ ال ربدملا راضلا عفانلا وه

 مهدصقأ نکلو ءىش رمالا نم مش سیل نوح اصلاو

 . مهتعافش ہللا نم وجرأ

 ًارقاو ءاوسب ءاوس رافکلا لوق اذه نإ باوجلاف

 ءآيل eno نی :ose oi y ىلاعتهلوق هيلع

LY bd Aci Y مہ AU 

(ALLES Cp ےرولوق یو *یلاعت هلوقو 
[3A: [سنوی 

 ربكأ يه ثالشلا هبشلا هذه نأ ملعأو

 هباتك يف UJ اهحضو هللا نأ تفرع اذإف « مهدنعام

 . اهنم رسيأ اهدعب cm c اهتمهفو



VIEN 

 ةدابعب سیل ءاعدلا نأ معز نم ىلع درلا

 ىلإ ءاجتلالا اذهو هللا الإ دبعأ :Y Uf لاق ناف

 . ةدابعب سيل مهؤاعدو نيلاصلا

 صالخإ كيلع ضرف هللا نأ رقت تنأ هل لقف
 . معن: لاق اذإف « كيلع هقح وهو هلل ةدابعلا

 وهو كيلع ضرف يذلا اذه ىل نيب : هل لقف

 ناف » TON همح وهو هدحو i ةداعلا صالخإ

 : كلوقب هل اهنيبف اهعاونأ الو ةدابعلا فرعي ال ناك

4 LUCAS»: 
 له هل لقف « اذبم هتملعأ اذإف ء[٥٥ : فارعأل]

 معب : لوقي نأ دب الف ؟ هللا ةدابع اذه تملع لع ۱

 : ةدابعلا محم ءاعدلاو

T 



 اليل هللا توعدو ةدابع Lol تررقأ اذإ : هل لقف
 وأ ًايبن ةجاح ا كلت يف توعد مث ًاعمطو ًافوخ ًاراہنو
 نأ دب الف ؟ هريغ هللا ةدابع يف تكرشأ له هريغ

 ظ . معن : لوقي
 لصف # : ىلاعت ہللا لوقب تلمع اذإف : هل.لقف
 ترحنو هللا تعطأو Y] : رثوكلا] € 1655(
 . معن : لوقي نأ دب الف ؟ ةدابع اذه له هل

 وأ ىنج- وأ ىبن قولخمل ترحن نإف : هل لقف
 دبالف € هللا ريغ ةدابعلا هذه يف تكرشأ له امهريغ

 . معن : لوقيو رقي نأ

 .نارقلا مهيف لزن نيذلا نوكرشملا : اضيأ هل لقو
 رغو تالللاو نيم اصلاو ةكئالملا نودبعی اوناك له

 . معن : لوقي نأ دبالف ؟كلذ

 يف الإ مهايإ eese تناك لهو : هل لقف

 مهف الإو؟ كلذ وحنو ءاجتلالاو ٠ حبذلاو ءاعدلا

٦ 
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 يذلا وه هللا نآو «هرهق تحتو هديبع !er ورقم

 هاجلل مهيلإ اوأجتلاو مهوعد نكلو رمألا ريدي

 ادچ AUS اذهو ةعافشلاو

۲۳ 



 عساتلا لصفلا

 ةيكرشلاو ةيعرشلا ةعافشلا نیب قرفلا

 ؟ اهنم ess ب یبنلا ةعافش ركتتأ : لاق نإف
 لگ ره لب «اهنم bol الو ءاهركنأ ال : لقف
 ةعافشلا نكلو « هتعافش m" عممشملا عفاشلا

 4 اًعيِمْجَدَحفَتلَاَءَلَل :P لاق اى هلل اهلك

 مک » هللا نذإ دعب نم الإ نوكت الو «15 5 : رمزلا]

 EAT « لجو زع لاف

35bةرقبلا 1# -  : [Yoo 

 مك هيف هللا نذأي نأ دعب نم الإ دحأ يف عفشي الو
 $ :e Y COR; b لجو زع لاق

 JU امك دیحوتلا الإ ىضري ال وھو[۲۸ : ءايبنألا]
(ut tun Loa P". 

 لبقب نلف a s e Dae عتبي نمو « لجو زع

 یت



  4Aنارمع لآ] : ۸۵[.

 نم الإ نوكت الو « هلل اهلك ةعافشلا تناك اذإف

 دحأ يف هريغ الو ويي يبنلا عفشي الو « هنذإ دعب

 . ديحوتلا لهأل الإ نذأي الو c هيف هللا نذأي ىتح
 هنم اهبلطأف هلل اهلك ةعافشلا نأ كل نيبت

 هعفش مهللا « هتعافش ينمرحت ال مهللا : لوقأف

 . اذه لاثمأو « يف

 هبلطأ انأو ةعافشلا ىطعأ 88$ ىبنلا : لاق نإف

 ۱ .٠ هللا هاطعأ ام
 اذه نع كابنو ةعافشلا هاطعأ هللا نإ باوح اف

 تنك اذإف «( ادحأ هللا عم اوعدت الف ) : لاقف

 الف : هلوق يف هعطأف كيف هيبن عفشي نأ هللا وعدت
Getaنج ا] 4  DA: 

Lauf,يبنلا ريغ اهيطعأ ةعافشلا نإف  SÉحصف  
 طارفألاو نوعفشي ءايلوألاو نوعفشي ةكتئالملا نأ



 اهبلطأف ةعافشلا مهاطعأ هللا نإ : لوقتأ نوعفشي
 نيحلاصلا ةدابع ىلإ تعجر اذه تلق نإف ؟ مهنم

 لطب ء ال : تلق نإو < هباتك يف هللا ركذ ىتلا

 . هللا هاطعأ Le هبلطأ انأو ةعافشلا هللا اسا كلرت

YA 



 رشاعلا لصفلا
 كرش نيلاصلا ىلإ ءاحتلالا نأ تابثإ
 هب فارتعالا ىلإ كلذ ركنأ نم ءاجلإو

 . الكو اشاح ًائیش db كرشأ ال انأ : لاق نإف

 . كرشب سيل نيحلاصلا ىلإ ءاجتلالا نكلو

 مظعأ كرشلا مرح هللا نأ رقت تنك اذإ : هل لقف

 رمالا اذه اف هرفغي ال هللا نأ رسقتو انزلا ميرحت نم

 يرديال هنإف ؟ هرفغي ال هنأ ركذو هللا همرح یذلا

 تنأو كرشلا نم كسفن ءيربت فيك : هل لقف

 هنأ ركذيو اذه كيلع هللا مرحي فيك مأ ؟ هفرعت ال

 هللا نأ نظتأ ہ هفرعت الو هنع لأست الو هرفغي ال

 ظ . انل هنيبي الو همرحب

 ال نحنو « مانصألا ة دابع كرشلا : لاق ناف



 مانصألا ةدابع ینعمام : هل لقف مانصألا دبعن
 راجحألاو باشحألا كلت نأ نودقتعي eel نظتأ

 هبذكي اذهف . اهاعد نم رمأ ربدتو قزرتو قلخت
 . نارقلا

 ةينب وأ ًارجح وأ ةبشخ دصق نم وه : لاق نإو

 نولوقيو هل نوحبذيو كلذ نوعدي هريغ وأ ربق ىلع
 وأ هتكرب انع هللا عفديو ىفلز هللا ىلإ انبرقي هنإ

 راجحألا دنع مكلعف وه اذهو ‹ تقدص : لقف

 نأ رقأ اذهف « اهريغو روبقلا ىلع يتلا ةنئالاو

 . بولطملا وهف « مانصألا ةدابع وه اذه مهلعف

 مانصالا ةدابع كرشلا كلوق | Lal هل لاقيو

 دامتعالا ol ء اذ صوصخ كرشلا نأ كدارم له
 اذهف « كلذ يف لخدي ال مهءاعدو نيحلاصلا ىلع

 ىلع قلعت نم رفك نم هباتك يف هللا ہرکذ ام هدري

YA 



 نأ كل رقي نأ دب الف c نيلاصلاو ىسيعو ةكئالملا

 وهف نیحل اصلا نم ادحأ ہللا ةدابع ي 5( نم

 .  بولطملا وه اذهو « نآرقلا يف روكذملا كرشلا

 . AU كرشأ ال انآ : لاق اذإ هنأ : ةلأسملا رسو

 . یل هرسف ؛ هللاب كرشلا امو : هل لقف .

 ۱ مانصألا ةدابع وه : لاق نإف

 . يل اهرسف « مانصألا ةدابع ىنعم امو : لقف

 . هدحو هللا الإ دبعأ ال انأ : لاق نإف

 . يل اهرسف < هدحو هللا ةدابع ىنعم ام : لقف

 مل نإو » بولطملا وهف نآرقلا هنيب o اهرسف نإف
 . هفرعي ال وهو ائیش يعدي فیکف هفرعي

 تايألا هل تنیب هانعم رغب كلذ رسف نإو

 . ناثوألا ةدابعو هللاب كرشلا ىنعم يف تاحضاولا
 ةدابع نأو « هنيعب نامزلا اذه يف هنولعفي یذلا هنأو

 انيلع نوركني يتلا ىه هل كيرش ال ہدحو هللا

۹ 



 : اولاق ثيح مهاوخإ pes اک هيف نوحيصيو

 4 اعیاد ااد راھ“ اےک امج 3
EE 

 ةكئالملا ءاعدب نورفکی ال مهنإ : لاق نإف

 هللا تانب ةكتالملا ء اولاق امل نورفكي امنإو ءايبنألاو
 . هريغ الو هللا نب | رداقلادبع لقن مل انإف

 1 لقتسم رفك هللا ىلإ دلولا ةبسن نأ باوجلاف

 هدأ چپ دک able لق # : ىلاعت ہللا لات
 ريظن ال یذلا دحألاو :D V صالخالا]4 دملا
 دحج نمف ٠ حئاوحلا يف دوصقملا دمصلاو ےل

n nهللا لاقو . ةروسلا دحج ۾ ولو  

 4 دلا نم 2یم تاڪامو ب Kyo TE #:ىلاعت

 لعجو ؛ نیعونلا نیب قرفف ٭ IAS نونمؤملا]

 vec ىلاعت ,UU » ا
4 Je +00 7 ^^ A4 ےس “2022 8 ۳ 

ae ےس راغی تشب ٣ 
 تلتبو نیب مل اوفرخو ( و

qn 



 . نیرفک نیب قرفف ء٣ : ماعنألا]

 ءاعدب اورفك نيذلا نأ : ًاضيأ اذه ىلع لیلدلاو
 » هللا نبا هولعجي £ 1 اح اص الجر هنوك عم تاللا

 ۔ كلذك مهولعجي ل نما ةدابعب اورفک نيذلاو
 ةعبرألا بهاذملا عيمج يف ءاملعلا ًاضيأ كلذكو

 نأ معز اذإ ملسملا نأ( دترملا مكح باب) يف نوركذي

 يف اذهو « نيعونلا نیب نوقرفيو ء دترم وهف ًادلو هلل
 . حوضولا ةياغ

Ze ف وحال AOL کرا الا « : لاق ol s 

 وه اذه لقف ء[٦1 : سنوی4 تور مهالو

 . نودبعی ال نكلو «قحلا

 مھکرشو هللا عم مهتدابع الإ ركذن مل نحنو

 . مهتماركب رارقإلاو
 عدبلا لهأ الإ ءايلوألا تامارك دحجي الو

۳١ 



 نیب ىدهو » نيفرط نيب طسو هللا نيدو لالضلاو

 ظ . نيلطاب نيب قحو « نيتلالض

۲ 



 رشع یداصنلا لصفلا

 لهأ كرش نم فخآ نيلوألا كرش نأ تاب
 ( نيرمأب ) اننامز

 يف نوكرشملا هيمسي يذلا اذه نأ تفرع اذإف

 نآرقلا هيف لزن يذلا كرشلا وه (داقتعالا ) اننامز

 كرش نأ ملعاف « هيلع سانلا ةي هللا لوسر لتاقو
 : نيرمأب اننامز لهآ كرش نم فخأ نيلوألا

 ةكئالملا نوعديو نوكرشي نيلوألا نأ : امهدحأ

 ةدشلا يف ,Gl « ءاخرلا يف هللا عم ناثوألاو ءايلوألاو

 BTE ىلاعت لاق CS .ءاعدلا هلل نوصلخيف

 لإ کتا ei KIC یک

  GUSTO E UTءارسالا] : ٦۷[.

 ^" : وا لنا باذع یکتا نا کٹی رآ لق ٭
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 0 PIA : ماعنألا ]#1 $5 رشقام

 4 بيم راهم وتنال کمو : هلوقو
ds Sus. a e : 4) à Al ۸ | 1 

 «Or 2e ys » . c) 4 سس

ELيف هلل  
 هللا لوسر مهلتاف tx c نيكرشملا نأ ىو .هباتك

 ین امأو » ءاحنرلا يف هريغ نوعديو هلل نوعدي كي
 كيرش ال هدحو هللا الإ نوعدي الف ةدشلاو ءارضلا

 0 eno n 6c gius نام

pes 



 ًاسانأ هللا عم نوعدي نيلوألا نأ : يناثلا رمألا
 امإو « ءايلوأ امإو ءءايبنأامإ . هللا دنع نيبرقم

 هلل ةعيطم ًاراجحأ وأ اراجشأ نوعدي وأ « ةکئالم
 . ةيصاع تسيل

 قسفأ نم ًاسانأ هللا عم نوعدي اننامز لهأو
 مهنع نوكحي نيذلا مه مہنوعدی نيذلاو » سانلا

 . كلذ ريغو ةالصلا كرتو ةقرسلاو انزلا نم روجفلا
 لثم یصعی ال يذلا وأ حلاصلا ین دقتعي يذلاو

 دهاشي نميف دقتعي نمم نوهأ رجح او بشخلا
 . هب دھشیو ہداسفو هقسف



 رغم ىذاشلا لصفلا

 نيدلا تابجاو ضعب ىدأ نم نأ معز نم

 ديحوتلا Us مہ یتآ ولو ارفاک نوكيال
 لیصفتلاب كلذ ةلدأو

 ^c ایک هللا لوسر مهلتاف per نأ تققحت اذإ

 . ءالؤه نم ًاكرش فخأو ًالوقع
 ءانرکذام ىلع اهنودروي (ةهبش ) الو نأ ملعاف

 اوج كعمس غصأف  مھھبش مظعأ نم يهو
 نارقلا مهيف لزن نيذلا نإ : نولوقي مهنأ يهو

 لوسرلا نوبذكيو « ( هللا الإ JI ال ) نأ نودھشیال

 هنولعجيو نارقلا نوبذكيو « ثعبلا نوركنيو ا

mm 



 ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نحنو . ًارحس

 . ثعبلاب نمؤنو « نارقلا قدصنو « هللا لوسر
 . كئلوأ لثم اننولعجت فيكف . موصنو ؛ ىلصنو

 نأ مهلك ءاملعلا نیب فالخ ال هنأ باوجلاف

 يف هبذكو ءيش يف RIS هللا لوسر قدص اذإ لجرلا
eusاذإ كلذكو « مالسإلا يف لخدي مل رفاك هنأ  

 رقأ نمک « هضعب دحجو نآرقلا ضعبب نمآ
 ديحوتلاب رقأ وأ « ةالصلا بوجو دحجو ديحوتلاب

WATهلك اذه رقأ وأ « ةاكزلا بوجو دحجو  

 یا ديرو dS LS 6 موصلا دحجو

 SP یبنلا نمز يف سانأ دقني م الو

 MDC Y لو 3e مهقح T هللا

 4 َنيِمَلمْلا نعیم CUP ادم دی ماس

JI]4]. : نارمع V 

 . عامجإلاب رفک ثعبلا دحجو هلك اذهب رقأ نمو

TY 



 ترک HE : ىلاعت لاق اےک ;Us همد لحو
 .dica A ق و ت 552

E أ شا ترو di Q2 

ERIS BA aS AS AUS 

i الی كلذ نب اودي نانو درو 

C eot (c S x E دتعاو اقح SS 
[Yo Ye Yo s : [ءاسنلا 

 نما نم نأ هباتك يف حرص دق هللا ناک اذإف

 هنأو « ًاقح رفاكلا وهف ضعبب رفکو ضعبب
 ha تلاز » ركذام قحتسي

 يف ءاسحإللا لهأ ضعب اهركذ يتلا يه . هذهو

 cS Ol: Cal Là; . VE ةلسرا يذلا هباتك

 دحجو « ءيش لك يف لوسرلا قدص نم نأ رقت
 لاملاو مدلا Joc رفاك هنأ ةالصلا بوجو

 . ثعبلا الإ ءىش لكب رقأ اذإ كلذكو «عامجإلاب
 قدصو ناضمر موص بوجو دحج ول كلذكو

TA 



 هب قطن دقو € هيف بهاذملا فلتختال هلك كلذب

 . انمدق امک نارقلا

 اهب ءاج ةضيرف مظعأ وه ديحوتلا نأ مولعمف

 موصلاو ةاكرلاو ةالصلا نم مظعأ وهو ا ىبنلا

 هذه نم ائيش ناسنإلا دحج اذإ فيكف جح او

 . لوسرلا هب ءاجام لكب لمع ولو . رفك رومألا

 ال مهلك لسرلا نيد وه يذلا ديحوتلا دحج اذإو

 . لهجلا اذه بجعأ ام هللا ناحبس « رفكي

 او هللا لوسر باحصأ ءالؤه : Lal لاقيو

 مهو دلي يبنلا عم اوملسأ دقو « ةفينح ينب اولتاق
 » هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي

 . نولصیو نونذؤيو

 ‹ يبن ةمليسم نإ: نولوقی مهنإ : لاق نان

 ىلإ الجر عفر نم ناك اذإ c بولطملا وه اذه : لقف

 هعفنت مو همدو هلام لخو رفك SES يبنلا ةبتر

YA 



 ناسمش عفر نمب فیکف « ةالصلا الو ناتداهشلا

 رابج ةبترم ىلإ ابن وأ « ًابباحص وأ « فسوي وأ
 هنأش مظعا ام هللا ناحبس ضرألاو تاومسلا

CES »عبطي  je AMتر روم عیال يذلا بوق  # 
 ٥۹[. : مورلا]

 بلاط يبأ نب ىلع مهقرح نیذلا : Cad لاقیو
 مهو « مالسإلا نوعدي مهلك رانلاب هنع هللا ىضر
 c ةباحصلا نم ملعلا اوملعتو « يلع باحصأ نم
 تلہ ب d داقتعالا لثم ىلع T اودقتعا نكلو

 ىلع ةباحصلا عمجأ فيكف « امهلاثمأو ناسمشو
 نورفكي ةباحصلا نأ نونظتأ . مهرفكو مهلتق
 هلاشمأو € جات » ین داقتعالا نأ نونظت el نيملسملا
 . رفكي « بلاط Gl نب ىلع » يف داقتعالاو « رضيال

 اوكلم نيذلا حادقلا ديبع ونب : ًاضيأ لاقيو

 نودهشي مهلك سابعلا ينب نامز يف رصمو برغملا



 نوعديو ( هللا لوسر ادمح نآو هللا الإ هلإ ال ) نأ

 I ال الإ اورفکی : Mo ناک 5[ 25

 اکنإ و نآرقلاو لوسرلا بیذکتو كرشلا نیب اوعمج
 ہرکذ يذلا بابلا ىنعم امف « كلذ ربغو ثعبلا

aوهو ( دتا 0  

 لحيو رفكي اهنم عون لك « ةريثك ًاعاونآ اوركذ مث
 دبع ا ءايشأ اوركذ مہن :أ ىتح هلامو " مد

 3 (aL dà L وذ هناسلب اه IL A2 ا اثم 6١ اهلعف 9 ثرم

 بعللاو حزملا هجو ىلع اهركذي ةملك وأ



 CAE © مهيف هللا لاق نيذلا : Cal لاقيو
MICE CAEN اول INC KIC 

Z0]ہللا تعمس امأ ء[٢۷ : ةبوتلا] 4€  

 $38 هللا لوسر نمز يف مہنوک عم ةملكب مهرفك
 نوجحيو نوكرزيو نولصیو هعم نودهاجيو

 ظ . ںودحویو

"Aللاب لك # : مهيف هلل لاق نيذلا  
 دفاورزئنال ٭ ےروےرہتسا A ALIS. As A5 هيلي

SS p "ءالؤهف ء۰٥۱۵ ةبوتلا 4  

 مهو eral دعب اورفك - مهيف هللا حرص نيذلا

 اوركذ ةملك اولاق كوبت ةوزغ يف 88$ هللا لوسر عم
 ةهبشلا هذه لماتف 1 c هجو ىلع اهولاق مهن

I LIنأ نودهشي تک نيملسملا نم نورفكت  

 لمأت مث : نوموصيو نولصيو ( هللا الإ هلإال )
 . قاروألا هذه ينام عفنأ نم هنإف « اہہاوج

tY 



 ينب نع هللا ىكح ام ًاضيأ كلذ ىلع ليلدلا نمو

 مهنأ ؛ مهحالصو مهملعو مهمالسإ عم ليئارسإ
 ۱ (ةٰها مهل ایک اهلإ انل لعجا ١ : ىسومل اولاق

 تاذ CJ لعجا » : ةباحصلا نم سانإ لوقو

 ىنب لوق ريظن اذه نأ 8E ىبنلا فلحف € طاونأ
 | AU لعجا c ليئارسإ



 رشم ٹئاشلا لصفلا
 كرشلا نم عون يف نيملسملا نم عقو نم مكح

 هنم بات مث الهج

 هذه دنع اهب نولدي ةهبش نيكرشملل نكلو
 مل ليئارسإ ينب نإ : نولوقي ecl يهو « ةصقلا

 طاونأ تاذ انل لعجا اولاق نيذلا كلذكو « اورفكي

 . اورفكي م
 اولعفي مل لیئارسإ ينب نإ : لوقن نأ باوجلاف

 DUE يبنلا اولأس نيذلا كلذكو » كلذ

 كلذ اولعف ول ليئارسإ ینب نأ فالخ الو ء كلذ
 . اورفكل

 86$ ىبنلا مهان نيذلا نأ يف فالخ ال كلذكو

٤ 



 . اورفکل هيہن دعب طاونأ تاذ اوذختاو هوعيطي ملول
 نأ ديفت ةصقلا هذه نكلو c cos dall وه اذهو
 يرديال كرشلا نم عاونأ يف عقي دق ملاعلا لب ملسملا

 لوق نأ ةفرعمو € زرحتلاو ملعتلا ديفتف اهنع
 لهجلا ربكأ نم اذه نأ ( هانمهف ديحوتلا ) لهاجلا
 . ناطيشلا دئاكمو

 مالکب ملكت اذإ دهتجملا ملسلا نأ Cai ديفتو

 هتعاس نم باتف كلذ ىلع هبنف يردبال وهو رفك
 اولأس نيذلاو « لیئارسإ ونب لعف اک رفكي ال هنأ
 . هلك ىبنلا

 مالکلا هيلع ظلغي هنإف رفكي ملول هنأ ًاضيأ ديفت
 E ہللا لوسر لعف اک ًاديدش ًاظيلغت



 رشق عبا رلا لصفلا
 ديحوتلا يف ءافتك الا معز نم لع درلا

 اهضقني امہ ىتأ ولو « هللا الإ هلإ ال لوقب

 8 يبنلا نإ : نولوقي ىرخأ ةهبش نيكرشمللو
 . ( هللا الإ هلإ ال ) : لاق نم لتق ةماسأ ىلع ركنأ
 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ : هلوق كلذكو

 نمع فكلا ىف یرخآ ثيداحأو ( هللا الإ هلإ ال)

ulظ  

 الو ء رفكي Y UD نم نأ ةلهجلاا ءالؤه دارمو

 نيكرشملا ءالؤه لاقيف . لعف ام لعف ولو لتقي
 دوهيلا لتاق É هللا لوسر نأ مولعم : لاهجلا

 _ .( هللا الإ هلإ ال ) نولوقي مهو مهابسو
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 ةفينح ينب اولتاق وي هللا لوسر باحصأ نآو
 لوسر "TU نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي مهو

 نیذلا كلذكو « مالسإلا نوعديو نولصيو « هللا

 ةلهجلا ءالؤهو « رانلاب بلاط يبآ نب ىلع مهقرح
 : لاق ولو لتقو رفك ثعبلا ركنأ نم نأ نورقم

 ناكرأ نم ًائيش دحج نم ol ( هللا الإ هلإال)
 [B هعفنت ال فيكف LU ولو لتقو رفك مالسإلا
 ديحوتلا دحج اذإ هعفنتو € عورفلا نم (le دحج

 ءادعأ كلو < هسسأرو لسرلا نيد لصأ وه يذلا

 . ثيداحألا ىنعم اومهف ام هللا

 یعدا الجر لتق هنإف « ةماسأ ثیدح امأف
 الإ مالسإلا ىعدا ام هنأ نظ هنأ ببسب مالسإلا

s do eهلامو  | 

 ىتح هنع فكلا بجو مالسإلا رهظأ اذإ لجرلاو
 يف ىلاعت هللا لزنأو » كلذ فلاخي ام هنم نيبتي



 Á لیس قر تر ضا٥ إ اوم code ٭ : كلذ
VEZاوتبثتف ىأ ٠ ]$4 :ءاسنلا] #  . 

 < تشتلاو هنع فكلا بجي هنأ لع لدت ةآلاف

 هلوقل لتق مالسإلا فلاخ ام كلذ دعب هنم نيبت اذإن

 LAG p Y o , © اونیہسف ٭ : ىلاعت

 . ینعم تبثتلل نكي
 هانركذ ام هانعم « هلاثمأو رخآلا ثیدح كلذكو

 . هنع فكلا بجو مالسإلاو ديحوتلا رهظأ نم نأ
 . كلذ ضقاني ام هنم نيبتي نأ ىلإ

 لاق یذلا اب هللا لوسر نأ اذه ىلع ليلدلاو
 ترمأ ) : لاقو ( هللا الإ هلإ ال ) : لاق امدعب هتلتقأ

olوه( هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ  
 مهولتقأف مهومتيقل امنیأ ) : جراوخلا يف لاق يذلا
 ارم مہوش عم ( داع pell مھتکردآ ند

gue Sula ةدابع mo I 



 c مهدنع مہتالص نورقحي ةباحصلا نأ یتح

 ال ) مهعفنت ملف ةباحصلا نم ملعلا اوملعت مهو

 مالسإلا ءاعدإ الو « ةدابعلا ةرثك الو CC هللا الإ هلإ

d۱ ةعيرشلا ةفلاخ مهنم رهظ  

 لاتقو » cose JI JUS نم هانركذ ام كلذكو

 نأ 8E$ یبنلا دارأ كلذكو < ةفينح ینب ةباحصلا

 ةأكرلا اوعنم مہا لجر هريخأ امل قلطصملا ينب وزغي

 e S ءاج نلرم اء نین اات P : هللا لزنأ یتح
SESتارجح ا 14  : [Vلجرلا ناكو  

 | . مهيلع ًابذاك
 يف 885 يبنلا دارم نأ ىلع ادي اذه لكو

 ۱ ۱ هانركذ ام اهب اوجتحا يتلا ثيداحألا



 رفع [qué lad لصفلا

 رضاح ا یح اب ةثاغتسالا نیب قرفلا

 هراعد ةثاغتسالاو 4 هيلع ردشب «

 سانلا نأ و يبنلا رکذام وهو ىرخأ ةهبش مهو
 مث ميهاربإب مث حونب مث مداب نوثيغتسي ةمايقلا موي
 ىلإ اوهتني ىتح نورذتعي مهلكف ىسيعب مث ىسومب
 . و هللا لوسر

 تسيل هللا رغب ةثاغتسالا نأ ىلع لدي اذهف اولاق
0 

 بولق ىلع عبط نم ناحبس : لوقن نأ باوجلاو
 . هئادعأ

 . اھرکنئال هيلعردقي اميف قولخملاب ةثاغتسالا نإف
 هتلعتساف 38 : ىسوم ةصق يف Js ہللا لاق امك



 وأ برح ا يف هباحصأب ناسنإلا ثيغتسي اكو

 انركنأ نحنو » قولخملا اهيلع ردقي ءايشأ يف هريغ

 وأ «ءايلوألا روبق دنع اهنولعفي يتلا ةدابعلا ةثاغتسا

 . هللا الإ اهيلع ردقي ال يتلا ءايشألا يف مهتبيغ يف

 ةمايقلا موي ءايبنألاب مهتثاغتساف « كلذ تبث اذإ

 یتح سانلا بساحي نأ هللا وعدي نأ مهنم نوديري
 . فقوملا برك نم ةنجلا لهأ حيرتسي

 QU نأ كلذو « ةرخآلاو ايندلا یف زئاج اذهو

 كمالك عمسيو كسلاجي يح حلاص لجر دنع

 هللا لوسر باحصأ ناك امك يل هللا عدا : هل لوقتف
 . هتايح يف كلذ هنولأسي لي

Ul;كلذ هولأس مهن الكو اشاحف « هتوم دعب  

 دصق نم ىلع حلاصلا فلسلا ركنأ لب « هربق دنع



 . هسفن هئاعدب فیکف ؛ هريق دنع هللا ءاعد

 ال ميهاربإ ةصف ٠ يهو « یرخآ ةهبش مهو
 لاقف ء ءاوفا يف ليربج هل ضرتعا رانلا يف يقلأ
 . الف كيلإ Ul : ميهاربإ لاقف € ةجاح كلأ :هل

  ًاكرش ليربجب ةئاضتسالا تناك ولف : اولاق
 . ميهاربإ ىلع اهضرعي

 1 ىلوألا ةهبشلا سنج نم اذه نإ : باوخ اف

OBهيلع ردقي رمأب هعفني نأ هيلع ضرع لیربج  
 & ئوفلاديدَس # هيف هللا لاق امک هنإف
 ميهاربإ ران ذخأي نأ هل هللا نذأ ولف ء[٤٥: مجنلا]
 وأ قرشملا یف اهيقليو لابح او ضرألا نم اهوح امو

 ناكم يف ميهاربإ عضي نأ هرمأ ولو ء لعفل برغملا
 ءامسلا ىلإ هعفري نأ هرمأ ولو « لعفل مهنع ديعب
 . لعف

 : ًاجاتحم الجر یری ريثك لام هل ينغ لجرك اذهو

oY 



 هب ىضقي ائیش ee نأ وأ هضرقي نأ هيلع ضرعيف

 ربصيو ذخأي نأ جاتحملا لجرلا كلذ ىبأيف هتجاح -

 اذه نیاف . دحأل هيف ةنم ال قزرب هللا هيتأي نأ ىلإ .

 ؟ نوهقفي اوناك ول كرشلاو ةدابعلا ةئاغتسا نم



 ركع سداسلا لصفلا

 حراوجلاو ناسللاو بلقلاب ديحوتلا قيبطت بوجو
 P رذعلالا

 ةميظع ةلأسمب ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا متخنلو
 مظعل مالكلا امل درفن نكلو ؛ مدقت ام مهمت همهم
 نأ فالخال : لوقنف اهيف طلغلا ةرشكلو اهنأش
 : لمعلاو ناسللاو بلقلاب نوكي نأ دبال ديحوتلا
 . لسم لجرلا نكي مل اذه نم ءيش لتخا ناف

OPدناعم رفاك وهف هب لمعي ملو ديحوتلا فرع  
 رشک هيف طلغي اذهو « املاثمأو سيلبإو نوعرفك
 اذه مهفن نحنو ء قح اذه نولوقيو « سانلا نم
 الو ء هلعفن نأ ردقن Y انكلو » قحلا هنأ دهشنو

 كلذ ريغ وأ c مهقفاو نم الإ اندلب لهآ دنع زوجي

0 
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 اٹباورٹشا # : ی عن :لاق اےک

 ہپ BE | نم م كلذ ؛رضو ء۹۲ ةيوتلا]

 TT ةرقبلا ]4 سما 4

 y هارادذدم n E ^d اند go " هب مع

 هتلأس اذإف ء ًاشطاب ال ًارھاظ هب لمعي



 سب رک اور زال 8 : ىلاعت هلوق امهالوأ
Reضعب نأ تققحت اذإف ء۰٦ ةبوتلا]4 4  

 اورفك ويو لوسرلا عم مورلا اوزغ نيذلا ةباحصلا
 نيبت بعللاو حزم ا هجو ىلع اهولاق ةملك ببسب
 نم ًافوخ هب لمعي وأ رفكلاب ملكتي يذلا نأ كل
 ملكتي نمم مظعأ دحأل ةارادم وأ هاج وأ لام صقن
 . اهب حزمی ةملكب

 ےس رب ني هي Ee ius هلوق ةيناثلا ةيآلاو

e m 4 

Ss sc . a Eli ld aea 

2 e" سا وع ےک yos ےہ اھ د 

do ت بضغ S اد دصرفكلاب حرش نم 

eA pe e yu i c 3i ^A be گاذع 

[Ye ve Ye : لحنلا [€ 2831 de art 
 هبلق نوک عم هركأ نم الإ ءالؤه نم هللا رذعي ملف

caa] دعب AS دقف اذه ريغ امأو «ناهيإلاب ًانثمطم 
 أ هنطوب ةحشم وأ ةارادم وأ افوخ هلعف ءاوس
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 هجو ىلع هلعف وأ « هلام وأ هتريشع وأ « هلهأ

 ةيالاف « هركملا الإ ضارغألا نم كلذ ريغل وأ «حزملا
 : نيتهج نم اذه ىلع لدت

 4 اھ y! P : هلوق لوألا

 . هركملا الإ ىلاعت هللا نثتسي ملف ء١١٠1: لحنلا]

 وأ مالكلا ىلع الإ هركي ال ناسنإلا نأ مولعمو

 . دحأ اهيلع هركي الف بلقلا ةديقع امأو . لعفلا

EE pus eu هلوق ةيناثلاو 

  2 2 Te CXلحنلا]4 ۱۰۷۰[.
 ببسب نكي مل باذعلاو رفكلا اذه نأ حت

 رفکلا ةبحم وأ EM ضغبلا وأ لھجلا و أ داقتعالا

Ul;ايندلا ظوظح نم ًاظح كلذ يف هل نأ هببس  

 . نيدلا ىلع ہرثاف

 _ انيبن ىلع هللا لصو . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم



 مئر سرشفلا

 سس عوضوملا
 "١ قیقحت يه لسرلل ىلوألا ةمهملا نأ نايب
 ةدابعلا دیحوت

 ٥ مهلتاق نيذلا نيكرشملا نأ ىلع ةلدألا نايب

 ةيبوبرلا ديحوتب نورقم 88 لوسرلا
OL.۸ هللا الإ هلإ ال ىنعم وه ةدابعلا ديحوت نأ  

 ٠١ حرفلا بجوت ديحوتلاب دبعلا ىلع هللا ةمعن
 هنم هبلس نم فوخ او هب
 ٠١ هتايلوأو هتايبنأل لعجي نأ هللا ةمكح تضتقا

 نجلاو سنإلا نم ءادعأ

 ١١ ضحدل ةنسلاو باتكلاب حلستلا بوجو
 ءادعالا تاهبش

 ١٠١ 2 ًاليصفتو ًالامجإ لطابلا لهأ ىلع درلا
 Y Y ةدابعب سیل ءاعدلا نأ معز نم ىلع درلا

۹ 



 54 ٠ ةيكرشلاو ةیعرشلا ةعافشلا نيب قرفلا
 ۷ كرش نيحلاصلا ىلإ ءاجتلالا نأ تابثإ

 YY لهآ كرش نم فخآ نيلوألا كرش نأ تابثإ

 اننامز

 ۲۷ ضعب ىدأ نم نأ معز نم ةهبش فشک

 ارفاك نوكيال نيدلا تابجاو

 tt o شت d نوملساا نم ماو نما وضعت
 ظ هنم بات مث الهج كرشلا

 ٦٤ لوقب ديحوتلا يف ءافتكالا معز نم ىلع درلا

 اهضقاني o ىتأ ولو هللا الإ هلإال
 5آ اط نحلاب الا ںی قرفلا

 ۱ هريغب ةثاغتسالاو

 of ناسللاو بلقلاب ديحوتلا قيبطت بوجو

 حراوج او
o سرهفلا 


